Stad MESEN
Provincie WEST-VLAANDEREN
Arrondissement IEPER
Zusterstad Featherston (Nieuw-Zeeland)

BEKENDMAKING
DE BURGEMEESTER,
Conform artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
BRENGT TER KENNIS VAN HET PUBLIEK
dat het college van burgemeester en schepenen is bijeengekomen op maandag 27 mei 2021 en
onderstaande besluiten heeft genomen.
Deze besluiten worden gepubliceerd op de website van de stad Mesen.
LIJST BESLISSINGEN SCHEPENCOLLEGE
1. Betaalbaarstelling aanrekeningen.
2. Niet uitoefenen van het voorkooprecht voor de woning op de Markt 27 te Mesen, die verkocht
wordt.
3. Verlenen van toelating voor doortocht wielerwedstrijd “Omloop van de grensstreek” op 17
augustus 2021.
4. Vaststelling tijdelijke politieverordening op het verkeer n.a.v. de doortocht van de wielerwedstrijd
“omloop van de grensstreek” op 17 augustus 2021.
5. Goedkeuring verlofaanvraag van de algemeen directeur.
6. Belasting op logiesverstrekkende bedrijven : vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier april
2021.
7. Belasting op leegstand : vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 2021.
8. Belasting op tweede verblijven : vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 2021.
9. Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen : vaststelling en uitvoerbaarverklaring
kohier 2020.
10. Aanduiding van aan te schrijven architecten voor de opdracht “ontwerper voor de uitbreiding
van het stadhuis”.
11. Aanstelling ontwerper voor opmaak van een RUP met bijhorende plan-MER-screening voor
Mesen Centrum : Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's
12. Jaarlijkse inspectie van de gemeentelijke speelpleintjes op de Markt en in de Vredestraat :
kennisname inspectieverslag.
13. Kennisname prijsofferte voor het onderhoud van het kerkhof.
14. Kennisname van door de Vlaamse overheid verleende toelating aan de CWGC voor uitvoering
van werken aan het beschermd monument “Bethleem Farm East Cemetery”.
15. Archeologie Kerkstraat / Daalstraat : beslissing inzake de bestemming van de vondsten.
16. Toelating voor doortocht door Mesen van fietstocht “Long Course weekend Nieuwpoort” op
zaterdag 25 september 2021..
17. Dringende herstellingswerken aan de lantaarn van de kerktoren : kennisname uitbetaling
eerste voorschot van de subsidie.
18. Goedkeuring offerte voor jaarlijkse controle herdenkingsbomen.
19. Akkoord met splitsing van percelen Markt 25-26.
20. Goedkeuring aanvraag gebruik ontmoetingscentrum en cultuurhuis.
21. Visering bestelbons.
----------------------- Alle briefwisseling dient gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen -----------------------Administratieve diensten
Markt 22, 8957 Mesen
Tel. 057 22 17 10
Fax 057 48 65 63
www.mesen.be

Burelen open
van 08.30 tot 12.00 uur
Belfius Bank : IBAN BE53 0910 0023 5253 BIC : GKCC BEBB
De Post : IBAN BE53 0000 0193 5653 BIC : BPOT BEB1

Stad MESEN
Provincie WEST-VLAANDEREN
Arrondissement IEPER
Zusterstad Featherston (Nieuw-Zeeland)

22. Betaalbaarstelling aanrekeningen.
23. Mededelingen.
24. Pleegzorggemeente – vastleggen persmomen voor overhandiging label.
25. Gemeentelijke holding – kennisname uitnodiging algemene vergadering
26. De Leie – kennisname uitnodiging algemene vergadering.
27. Inschrijving voor actie “De testkaravaan komt naar je gemeente”
28. Woning Slijpstraat 29 : kennisname verslag voortgang der werken.
29. Bestelling brochures Streekpocket De Grote Goesting 2021.
30. Beslissing tot rooien berkenboom in tuin Ketelstraat 6 na klacht buur.
31. Website : bespreking stand van zaken en beslissing inzake migratie.
32. Subsidiedossier toeristische impulsen : bespreking aanvraagdossier.
33. Bouw buurthuis : bespreking stand van zaken
34. Aanwerving van een deskundige interne organisatie – wijziging van de datum voor de
mondelinge proef.
35. Bespreking toestand kruidentuintjes in het garagestraatje.
Conform de bepalingen van het Decreet van 26 maart 2004 inzake openbaarheid van bestuur kan
er inzage gevraagd worden via de gemeentelijke website.
Conform artikel 287 en 332 van het Decreet Lokaal Bestuur kan men tegen bovenstaande
besluiten van het college van burgemeester en schepenen binnen de 30 dagen na deze
bekendmaking beroep aantekenen bij de toezichthoudende overheid (klik hier )
De algemeen directeur,
Getekend door:Patrick Florissoone (Sign
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Patrick FLORISSOONE

De burgemeester,
Getekend door:Sandy Evrard (Signature)
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Sandy EVRARD - MNZM
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